
 
Nyhedsbrev 4 – orientering om udviklingen i Region 4’s Uganda Projekt 

Projekt titel  Skrædderuddannelse til unge kvinder mhp. selvforsørgelse   

Regionsprojekt Region 4’s Uganda Projekt – Pilotprojekt november 2021-april 2022 (forventet) 

Samarbejdspartner SI-Tororo, Uganda ved Sophia Dorothy Aketch 

                       
Formål med 
projektet 

Formålet med projektet er at uddanne unge kvinder til skræddere, så de med deres nye 
kompetencer bliver i stand til at forsørge sig selv.  

Siden sidst Dokumentationsrapporter  
Vi har modtaget 2 dokumentationsrapporter fra Sophia. Den 1’ for november-december 
2021, hvor symaskiner blev indkøbt, undervisningslokaler etableret og undervisningen blev 
påbegyndt. Den 2’ for januar-februar 2022, som har mere driftsmæssig karakter.  
 
Rapporterne beskriver og dokumenterer med billeder og en deltagerliste med 20 piger, at 
projektet et etableret, og undervisningen er godt i gang. Det har givet anledning til, at vi i 
februar 2022 har frigivet overførsel af sidste rate til gennemførelse af den resterende del af 
pilotprojektet.  
 
Underviserene 
Der er tilknyttet 3 dygtige og engagerede underviserne til projektet med kompetencer i brug 
af forskellige sy-maskiner fx alm fodbetjent maskine, zig-zag-maskiner, overlocker og 
broderimaskiner. Dertil har de kompetencer til at lære fra sig indenfor tilskæring/klip i stoffer 
af forskellig kvalitet og struktur samt at kunne sy i hånden. 
 
De studerende 
Det er gratis for de studerende at deltage i undervisningen. Faktisk modtager de et mindre 
stipendiat som en del af uddannelsen. I den seneste dokumentationsrapport er der en lille 
fortælling om en af de studerende, lady Clementine ”The lady Clementine is one of the 
trainees who has since appreciated the whole training exercise. She is not the best in class of 
training but has the passion for the skills she is learning. She is very happy but she said - I have 
many people who want me to help them stitch and I use this for my learning of different types 
of materials.” 
 
Vi har valgt at klippe nogle af billederne ind på de efterfølgende sider, hvor I kan se pilot-
projektet tage form.  
 
Udfordringer 
Som i Danmark, - har der været udfordringer som følge af Corona i Uganda - bla. pris-
stigninger og uforudsete udgifter til bl.a. sanitære produkter som sprit, sæbe og 
ansigtsmasker.  
 
Der er er indkøbt 5 fodbetjente symaskiner, hvilket betyder, at der er 4 studerende pr. 
symaskine. Det er beskrevet i rapporterne, at budgettet er meget snævert, og at de godt kan 
bruge flere maskiner i undervisningen for at højne niveauet og mindske ventetiden for den 
enkelte studerende, når der skal øves i symaskine-færdigheder. 
 
 
 
 



 
Vi har bevidst holdt pilotprojektet i en kort økonomisk snor og med hyppige dokumentations-
rapporter fra Uganda, da pilotprojektets formål jo er at afsøge mulighederne for, om et 
fuldskala uddannelsesprojekt er realistisk. Det handler i bund og grund, om projektet fungerer 
i virkeligheden dels i Uganda dels i Danmark fx 

- indhold af projektet/processen/forløbet – her undervisning,  
- produktet – her uddannede piger i sy/skrædderfaget  
- samarbejde internt i Uganda (undervisere, studerende, SI-medlemmer) og eksternt 

mellem SI-Tororo og Region 4’s styregruppe i Danmark – forstår vi hinanden 
- økonomi – overskuelig regnskabsaflæggelse 

 
Regnskab 
Begge rapporter indeholder oversigt over afholdte udgifter til diverse indkøb, løn til 
undervisere, leje af lokaler mv.  
 
Vi har her vedlagt budgettet incl. hvad der de første 4 måneder er afholdt af udgifter til 
pilotprojektet. Af det totale budget på ca. 8,5 mio UGX (ca. 16.000 Dkr) er der knap 3 mio UGX 
(ca. 5600 Dkr) til drift og indkøb de sidste 2 måneder af pilotprojektet.  
 
Vi har på baggrund af dokumentationsrapporterne besluttet at forhøje budgettet for 
pilotprojektet til indkøb af nogle specialsymaskiner bla. broderi- og zig-zag maskiner. Dette for 
at sikre, at de studerende opnår de færdigheder, der er beskrevet i projektbeskrivelsen for 
projektet.  
 
I finder desuden det underskrevne regnskab for 2020-2021 vedlagt dette nyhedsbrev. 
 
Fuldskala undervisningsprojekt  
Vi håber på at kunne fortælle mere om planer og tanker herom i næste nyhedsbrev. 
 
Del budskabet – en opfordring 
Videresend gerne nyhedsbrevene til alle i klubben. En god ide er også at lægge dem på 
klubbernes egne hjemmesider, så kan nye og potentielle nye medlemmer orientere sig i vores 
fælles projekt fra den spæde og til tider udfordrende start med at få lavet en projekt-
beskrivelse til de resultater, vi kan berette om i dette nyhedsbrev. 

Verdensmål Primært                    Sekundære .. 

                 
SI - Fokusområder 1. Undervisning og 2. Styrkelse af kvinders gennemslagskraft 

Styregruppe 
 
 

Formand: Tove Svendsen (Rødding- Gram-Toftlund) 
Økonomi: Ruth Ørbæk Petersen (Tønder) 
Sekretær: Karen Rosendahl (Sønderborg) 
Claudia Zachariassen (Åbenrå) 
Anette Faarbæk  (Kolding) 

Økonomi  Totalbudget 113.295 kr. (Pilotprojekt budget: 16-18.000 kr.)  

Dato 22-03-2022 /Anette Faarbæk 
 

 

  



 
 

       

Undervisningslokale – der er indkøbt symaskiner, symaskineborde, stole, tavle, klippebord 

Læg mærke til den naturlige udluftning i bygningskonstruktionen  

Symaskinerne opbevares i aflåst lokale, når der ikke undervises. 

   

De unge kvinder viser, hvad de har syet som led i undervisningen De studerende lærer at sy i forskellige 

materialer 

   

 

 



 
I Uganda og andre afrikanske lande er det kutyme, 

at kunden går til skrædderen og bestiller fx en 

dragt eller en nederdel, hvorefter kunden bliver 

instrueret i hvilke materialer, der egner sig, og 

hvor meget stof, kunden skal købe i den ofte 

nærliggende stofbutik.                                                                         

      Undervisning i mønster og klip                   

 

Tilsyn med projektet af lokale Fællesbillede med studenter, soroptimister og undervisere  

Soroptimister fra SI Tororo 


